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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 3-9-2019
18:00
Anne-Ruth
Anne-Ruth Meijer, Daan Rademakers, Pepijn de Reus (vanaf 18:36), Jolein Rau,
Lisa Blijleven, Ilya jansen (vanaf 18:01), Jasper Claessen, Sophie van Tilburg, Erik
Kooistra, Lotte Philippus
Pjotr van der Jagt
Rosa van der Laag

1.
Opening
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:00 .
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele wijzigingen goedgekeurd
3.
-

Post
Kennismakingsmoment met het DT
Maagdenhuis training 14 september
Asva Besturendag 21 september
Kadernota
Jaarplanpresentatie FSR FWG 5 November

4.
Mededelingen
Pepijn machtigt Ilya, Pjotr machtigt Anne-Ruth, Jolein machtigt Sophie
5.

Update CSR

De inwerkweken zijn voorbij en we hebben vandaag de allerlaatste officiële dingen met
de vorige raad (overgangs OV + diner).
Verder staat de agenda vrij vol en gaan we hard aan de slag met het nieuwe
instellingsplan van de UvA, het monitoren van de kwaliteitsafspraken en de termijnen
van de voorzitter van het CvB en onze Rector Magnificus lopen af, allemaal leuke dingen
dus.
Echte inhoud gaat er deze week komen als het goed is aangezien we net opgestart zijn.
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6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Weekenden data en locatie
8. Weekendcommissie
9. Raad van advies
10. Studentassessor
11. Rondje aanwezigheid vrijdag

12. W.v.t.t.k.
13. Wat gaat er naar de CSR?
14. Relevante updates taakgroepen en
DB
15. Evaluatie Stukken
16. Evaluatie PV
17. Rondvraag
18. Actielijst
19. Punten volgende agenda
20. Sluiting
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7.

Weekenden data en locatie

A) Evaluatieweekend
Is het stuk duidelijk?
Missen we nog een datum?
Andere optie voor locatie?
Missen er plus of minpunten?
- Anne-Ruth: Pluspunt voor het pioniershuis: er zijn twee vaatwassers.
Stemmen (Gelaagd)
a. Stemmen over data
Optie 1 31 januari tot en met 2 februari
Optie 2 7 februari tot en met 9 februari
Stemverklaringen
Erik: Dat weekend in periode drie is bij mijn studie vaak volgepland met deadlines en ik ben er
niet.
Jasper: Ik zie niet het voordeel dat het tussen twee periodes is. Stel ik heb een herkansing, dan
kan ik er nog bij zijn dus dan is dat het fijnst bij de tweede optie.
Stemmen met machtigen
Optie 1 voor 8 tegen 4 blanco 0 onthouden 0
Optie 2 voor 10 tegen 1 blanco 0 onthouden 0
Instemming optie 2 voor 9 tegen 3
optie twee is aangenomen (7 tot 9 februari)
b. Locatie
Optie 1 Het Pioniershuis
Optie 2 De vicevoorzitter zoekt naar een geschikt alternatief
Optie 3 Voorstel andere locatie
Stemverklaring
Sophie: het liefste pioniershuis, want het kost veel tijd om iets anders te zoeken.
Erik: Ik heb een vraag. Impliceert optie twee dat de vicevoorzitter niet het Pioniershuis als
locatie mag kiezen?
Anne-Ruth: Alles wat je niet goed vind aan het Pioniershuis, dat neemt Sophie mee in het zoeken
naar een geschikt alternatief
Daan R: Wordt deze alternatieve optie nog in stemming gebracht?
Sophie: Daar zullen we dan nog een keer over stemmen. Wel zal dat veel extra tijd kosten.
Stemming
Optie 1 voor 12 tegen 0
Optie 2 voor 2 tegen 9
Optie 3 voor 0 tegen 10
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Optie 1 instemmen
Voor 12 tegen 0 - Optie 1 wordt ingestemd (Pioniershuis)

B) Inwerkweekend
a. Datum
Mist er een optie voor de datum?
Anne-Ruth: Weekend van 29 mei tot en met 31 mei is ook nog een optie, dan heb je maandag ook
nog vrij.
Voor of nadelen?
Jolein: Voordeel van tweede datum is dat het later na de verkiezingen is.
Anne-Ruth: Ik heb een vraag. Willen we de nieuwe raad op dezelfde manier inwerken als de
vorige raad?
Erik: misschien is dit een zorg voor later.
Anne-Ruth: Het ligt aan de datum, als je het direct na de verkiezingen doet, kan je hen niet meer
de tijd geven om na te denken over hoe zijn structuur willen aanbrengen in de raad. Maar dat is
een taak voor de weekendcommissie.
Stemming (gelaagd)
Optie 1 voor 4
Optie 2 voor 10
Optie 3 voor 7
Optie 2 instemmen: voor 11 tegen 0 blanco 1 onthouden
Optie 2 is ingestemd (5 tot 7 juni)
b. Locatie
Stemming (gelaagd)
Optie 1 voor 11
Optie 2 voor 0
Optie 3 voor 0
Optie 1 instemmen: unaniem
Optie 1 is ingestemd
8.Weekendcommissie
1. Is het stuk duidelijk?
Sophie: Wat ik vergeten ben is dat vorig jaar het DB heeft gedaan, maar dat wij dat dit jaar niet
per se hoeven te doen.
Erik: Lisa, hoe vond je dat om te doen?
Lisa: Dat was wel heel handig als DB omdat we elkaar toch al regelmatig spreken en elkaar goed
op de hoogte kunnen houden.
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2. Discussie
Anne-Ruth: Hoeveel mensen willen we in de commissie. Meer mensen dan drie?
Sophie: Ik denk dat er niet te veel in moeten. Nina zei dat het handig was om niet dezelfde
mensen in de inwerk- als in de weekendcommissie te hebben.
Daan R: meer dan 4 lijkt me niet handig.
Ilya: Hoeveel tijd neemt het in beslag?
Anne-Ruth: Wat je doet is eten bestellen, een auto regelen, corvee regelen. Het valt heel erg mee.
Als niemand ander het wil doen, dan doet DB het. Is er iemand op tegen dat DB het doet? Dan
doet DB het.

9.Raad van Advies
Lotte: Het is een groep bestaande uit oud raadsleden om vragen te beantwoorden. Het voordeel
is dat er een groep mensen voor een jaar lang bereid is om ons te helpen. Als daar behoefte aan
is, wordt er een stuk over geschreven.
Erik: Hebben we de voorgaande raden een advies gehad?
Lisa: Ja, sommige leden hadden daar behoefte aan maar vaak lukte het ook wel via andere wegen
om het op te lossen. Er was nooit een moment waarop we met z’n allen er niet uitkwamen en
echt een raad van advies nodig hadden.
Jasper: Lukte het ook om het informeel op te lossen?
Lisa: ja.
Anne-Ruth: We gaan peilen, mensen die medium zijn kunnen erover naar het DB of de oude raad
gaan. Als iemand het toch heel graag wil, schrijven we er gewoon een stuk over.
Peilen
Voor: 0
tegen: 7
Medium: 3
Erik: voordeel is wel, dat deze mensen zich eraan binden om ons te helpen en wij kunnen deze
mensen aan het eind bedanken. Dat is het voordeel van het officieel te maken.
Anne-Ruth: Als je toch wel wil, kom dan naar DB toe.
10.Studentassessor
Anne-Ruth: Vorig jaar had de studentassessor spreekrecht en dat werd als fijn ervaren. Willen
wij haar dit jaar weer spreekrecht geven? Als je het niet wil, steek je hand op zeg waarom.
Erik: Ik vind dat de huidige studentassessor spreekrecht mag hebben, maar als er iemand anders
komt die zijn of haar meningen wil doordrukken, wil ik dit heroverwegen als diegene er is. Ik
stel voor als de studentassessor wisselt dan dit punt opnieuw te bespreken.
Anne-Ruth: Niemand heeft bezwaar dus de studentassessor heeft spreekrecht.

11. Rondje aanwezigheid vrijdag
7 mensen zijn aanwezig
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Lotte: Dit is eigenlijk een beetje het zelfde als BO’s, er wordt eigenlijk wel van je verwacht dat je
er bij bent.
Lisa: Als je mailt aan je docent dat je in de raad zit, zijn je docenten minder streng.
Daan S: Dan kom ik wel.
Anne-Ruth: Dan zijn in totaal 8 mensen aanwezig.

12. W.v.t.t.k.
-
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13. Wat gaat er naar de CSR?
14. Relevante updates taakgroepen en DB
Anne-Ruth: Het DB heeft een update. Download allemaal Wunderlist. Kijk met Sophie naar
mogelijke problene
Lotte: we moeten een foto maken met de FSR, dus vul alsjeblieft doodle in.
Jasper: Praat met de raad borrel moet nog georganiseerd worden. De mensen van de To Dah Loo
willen weten wanneer
Anne-Ruth: PR moet dan de datum regelen.
Lotte: Doet moet uiterlijk voor donderdag 9 uur ’s ochtends.
15. Evaluatie stukken
Lisa: De discussiepunten in het weekendcommissiestuk zijn niet zo duidelijk geschreven. Als je
een stuk schrijft is het handig als het stemvoorstel te schrijven als ‘De FSR FNWI 19/20 adviseert
…’, waarbij als je voor het stemvoorstel de grootste verandering ter wegen wordt gebracht.
Aangezien we stemmen met een 2/3de meerderheid, maakt het uit hoe het is geformuleerd of het
gebeurt of niet. Door het volledige stemvoorstel in het stuk te zetten, kan het niet verward
worden.
16. Evaluatie PV
Lisa: Als je een stuk schrijft, is het handig om het Het is ook handig bij het stemmen als het hele
stemvoorstel wordt opgenoemd. Je stemvoorstel zijn de grootste verandering. (..)
Lotte: praten met handen, dat moet iedereen zich aanwennen. Misschien kan de voorzitter iets
langzamer praten. Het was soms niet zo goed te volgen.
Anne-Ruth: Fijn dat we nu alle data hebben. Het was een rustige PV.
17. Rondvraag
Erik: kunnen Daan S en Daan R de volgende keer niet naast elkaar zitten?
18. Actielijst
Iedereen: maak Wunderlist aan
Sophie: Boek voor 7 tot en met 9 februari het Pioniershuis voor evaluatieweekend
Sophie: Boek voor 5 tot en met 7 juni de Gouden droom voor inwerkweekend
19. Punten volgende agenda
Anne-Ruth: ik verwacht de kadernota en vergeet niet dat de deadline naar voren is verschoven.
20. Sluiting
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 18:36.
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